TÁLLYA – SZERENCS – TARCAL
Időpont:
2019. szeptember 22. (vasárnap)
Utazás: autóbusszal
Találkozás: 7:30 órától a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt
Indulás: 8:00 órakor
Program
Kossuth Lajos életében meghatározó hely volt Tállya, ugyanis itt került sor a református templomban
megkeresztelésére. A templom megtekinthető és a történetét is szívesen elmondja a tiszteletes.
A XIII. században, a tatárjárás után betelepített vallon telepesek az
erdőket kiirtották (taille: vágás, irtás) és valószínűleg ebből alakult ki a település
neve, amely névmagyarázataként fogható fel. Az 1562-i tridenti zsinaton IV.
Pius pápa eképpen emlékezett meg: "Summum Pontificem talia vina decent!",
ami a szellemes latin szójáték szerint annyit tesz, hogy "Őszentségének ilyen
(tállyai) bor dukál! " Az 1784-es országos népszámlálás eredményeképpen,
Tállya Zemplén vármegye legnépesebb városa volt. Ebben az időben Tállya rendelkezett a legnagyobb szőlőtermő
területtel, és a település kiváló borai számtalan költőt, egyházi személyiséget is megihletett. A település életében meghatározó
szerepet töltött be a Rákóczi család, amely e helyet tekintette főhadiszállásának. Számos régi emlék látható a településen, ami
az akkori időket idézi. 1802-ben itt keresztelték meg Kossuth Lajost az első szabad magyar kormány egykori
pénzügyminiszterét.
Az évszázadok alatt kinemesített hagyományos hegyaljai szőlőfajták, mint a furmint, hárslevelű,
sárgamuskotály, zéta, és kövérszőlő, és a borok érlelésére szolgáló riolittufába vájt pincék mind hozzájárultak ahhoz, hogy
Tállya méltán viselhesse immár 2002-től az Unesco által neki adományozott Világörökségi címet.
Ezután Szerencsre látogatunk el. A város története elválaszthatatlan a Rákóczy-vártól. Az
Árpád-hegy déli lejtőire felhúzódó kis középkori eredetű Szerencs falut és bencés apátságát 1558-ban
foglalta el Némethy Ferenc tokaji kapitány. A hegy lábát körülölelő mocsár egyik kiemelkedésén
építtette fel reneszánsz castellumát, felhasználva az apátság román és gótikus kőanyagának egy részét.
Némethy halála (1565) után különböző birtokosok kezén volt hosszabb-rövidebb ideig a vár, majd
1580-ban, zálogbirtokként Rákóczi Zsigmondnak adta a Szepesi Kamara. Az új birtokos még azon évben építkezni kezdett.
Ezzel egy 15 esztendeig tartó építkezés vette kezdetét. Belépő: Rákóczi vár: felnőtt:600,-Ft, diák/nyugdíjas: 300,-Ft, Zempléni
múzeum: felnőtt: 600,- Ft, kedvezményes: 300,-Ft
Következő látnivalónk Tarcal gránitszobra, amely 2015. március 25-én került felállításra. A
szobor öt gránittömbből áll, mely 8,5 m-es magasságával és közel 50 tonna súlyával, Európa legnagyobb
Jézust ábrázoló gránit szobra! A felajánló csupán annyit kért, hogy méltó környezetet alakítsunk ki a
műalkotás számára. A több mint 1400 km-es Mária út egyik megállójaként is funkcionál a szobor, az őt
körülölelő sétánnyal. Petró Attilának köszönhetjük a rendkívüli látványosságot, aki a tarcali Szent Terézkápolnában talált egyszer egy Áldó Jézust ábrázoló képet, az egyébként márvány- és kőfeldolgozással
foglalkozó cégvezető ekkor határozta el, hogy megépítteti hazánk legnagyobb Jézus szobrát. 2015
tavaszán Ternyák Csaba egri érsek szentelte föl a 8,5 méter magas, 50 tonna súlyú monumentális szobrot. 2015 októberére a
hozzá vezető sétányt is kialakították pihenőkkel, lépcsősorokkal, sétautakkal, a domb környékét méltó módon rendezték.
A Könyves Kálmán utcában, a református és a katolikus templom közötti részen találjuk a parkolót,
járművek elől elzárt terület a domb. A parkolóból a táblákat követve indulunk fel az aszfaltos úton a
házak között a domb irányába. A kulturált, aszfaltos sétaút lustán kanyarog fel a gyümölcsfákkal
ritkásan beültetett dombra. Útközben pihenőpadokat, piknikező helyeket találunk. A szobor alá
érkezve, választhatunk, hogy a nyílegyenes lépcsősoron kapaszkodunk fel közvetlenül a szoborhoz,
vagy a kényelmes sétányon maradva kis kerülővel megyünk fel.
Félúton a sétány kettéválik, a bal oldali ág vezet tovább a domb tetejére, a szoborhoz, míg jobbra tartva leereszkedünk a tokaji
Kopasz-hegy oldalába vájt bánya tavához. A domb tetejéről fantasztikus körpanoráma nyílik a környékre. Lábunk alatt Tarcal,
a végeláthatatlan szőlőtáblák, a horizont az Alföld síkságába olvad. A leglátványosabb kilátás a hegy felé, a káprázatos
fekvésű bányató irányába nyílik. A szoborhoz vezető sétány 2015. október 22-én került átadásra. Az Áldó Krisztus két
útvonalon közelíthető meg, az első 561 méter, a második 377 méter hosszan futja be a különféle növényekkel beültetett
sétányt. A parkosítás során összesen 18 db díszfa, 96 db gyümölcsfa, 1837db cserje, 1957 db évelő és 3120 db virághagyma
került betelepítésre. A terület kialakítása során, a földmunkák mellett, kőmunkák, támfalak építése pihenőhelyek kialakítása
történt, fából készült asztalok, padok, korlát, valamint egy 130 fokból álló lépcsősor készült el. A sétány bejárása közben
csodálatos panoráma tárul az idelátogatók elé, továbbá meglátogathatják a sétány közelében elhelyezkedő Tarcali Bányatavat
és a hegy oldalában kialakított Amfiteátrumot is. Hazaérkezés 20-21 óra körül Budapestre.

Részvételi díj: 12.990,- Ft/fő

Akciós ár: 7.990,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft , Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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